
Ellefti fundur hreppsnefndar haldinn að Breiðabliki 11. ágúst 2022 kl. 17 

 

Mætt eru Herdís Þórðardóttir, Veronika G. Sigurvinsdóttir, Þröstur Aðalbjarnarson, Guðbjörg 

Gunnarsdóttir og Sigurbjörg Ottesen, sem að ritaði fundargerðina.  

 

Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna.  

 

Dagskrá: 

1. Kjörgengi hreppsnefndarmanns. 

Vegna persónulegra ástæðna hefur Sonja Karen Marinósdóttir flutt lögheimili sitt í annað 

sveitarfélag og því misst kjörgengi sitt í sveitarstjórn. Guðbjörg Gunnarsdóttir tekur því sæti í 

sveitarstjórn í hennar stað.  

 

2. Kjörgengi nefndarmanns í Skipulags- og byggingarnefnd. 

Vegna persónulegra ástæðna hefur Þórður Guðmundsson flutt lögheimili sitt í annað 

sveitarfélag og því misst kjörgengi sitt í skipulags- og byggingarnefnd. Varamaður tekur sæti í 

hans stað í nefndinni.  

 

 

3. Erindisbréf. 

Oddviti hefur unnið drög að erindisbréfum fyrir skipulags- og byggingarnefnd, fræðslu- og 

skólanefnd og fjallskilanefnd.  

Afgreiðslu málsins er frestað til næsta fundar.  

 

 

4. Skólamál.  

Hreppsnefnd hefur ákveðið að bjóða foreldrum allra barna í sveitarfélaginu til fundar til 

umræðu um fræðslu- og skólamál. Hvort sem þau sækja skóla innan sveitarfélagsins eða 

utan.  Fundurinn verður auglýstur síðar.  

 

 

5. Erindi frá Margréti Birnu Kolbrúnardóttur, dagsettt 7.8.2022.  

Í erindi sínu óskar Margrét Birna eftir stuðningi við heilsueflingu.  

Hreppsnefnd tekur jákvætt í málið og oddvita falið að útfæra stuðning til heilsueflingar 

aldraðra og öryrkja í sveitarfélaginu. 

 

6. Erindi frá Sveinbjörgu Zophoníasdóttur og Jóni Ásgrímssyni, dagsett 8.8.2022.  

Í erindi sínu óska Sveinbjörg og Jón eftir heimagreiðslum með 2ja ára dóttur sinni þar sem 

þau sjá ekki fram á að geta nýtt leikskólaúrræði hreppsins á leikskólaselinu á Lýsuhóli.  



Sigurbjörg lýsir sig vanhæfa sökum þess að hún eigi barn sem að nálgast leikskólaaldur og 

óskar eftir að sitja hjá við afgreiðslu málsins. Oddviti óskar eftir að varaoddviti taki við 

fundarstjórn undir þessum lið. Sigurbjörg sat hjá við afgreiðslu málsins. 

 

Hreppsnefnd ræddi erindið. Sveitarstjórn tekur það til vinnslu með tilliti til fjárhags 

sveitarfélagsins og framtíðarstefnu í leikskólamálum. 

Oddvita falið að hafa samband við erindishafa.   

 

7. Fundargerð aukaaðalfundar Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, dagsett 22.6.2022. 

Lögð fram til kynningar. 

 

Ekki var fleira gert, fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl.  18:30 

 

 

Herdís Þórðardóttir sign 

Veronika G. Sigurvinsdóttir sign 

Þröstur Aðalbjarnarson sign 

Guðbjörg Gunnarsdóttir sign 

Sigurbjörg Ottesen sign 

 

 


